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1 Opisná časť
1.1 Priestupky na úseku plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky
Mestská polícia Čadca v roku 2016 riešila celkovo 1577 priestupkov na úseku
plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky v meste Čadca. Bolo skontrolovaných viac ako
7200 vozidiel na vyhradených parkovacích miestach, kde bolo zistených 564 priestupkov.
V blokovom konaní bolo udelených blokových pokút v celkovej výške 5.950,-Eur.
Vlastnou vyhľadávacou činnosťou bola zadokumentovaná najväčšia časť priestupkov
a tie tvorili približne 93% všetkých dopravných priestupkov. Od občanov bolo prijatých 116
oznamov. Najväčší podiel tvorili oznamy na parkovania na vyhradených parkovacích
miestach.
Osobitnú kategóriu priestupkov tvoria staré vozidlá resp. vraky motorových vozidiel.
Mestská polícia Čadca v roku 2016 zadokumentovala 27 takýchto motorových vozidiel.

1.2 Priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami
V roku 2016 sme zadokumentovali 20 prípadov požitia alkoholických nápojov
osobami mladšími ako 18 rokov. Oproti roku 2015 to predstavuje nárast o 5 prípadov, ale
nebol zaznamenaný prípad požitia alkoholických nápojov osobou mladšou ako 15 rokov, teda
osobou maloletou.

1.3 Priestupky proti majetku
V roku 2016 bolo objasňovaných 54 priestupkov proti majetku, za ktoré bola uložená
celková suma blokových pokút vo výške 537,-Eur.
V roku 2016 sme mali celkovo na pult centralizovanej ochrany pripojených 27
objektov, z toho 6 objektov je v pôsobnosti mesta Čadca (školy, škôlky a pod.). Bolo
realizovaných 468 výjazdov v dôsledku prijatých správ o narušení objektu. Ani v jednom
prípade nedošlo ku škode na majetku.

1.4 Priestupky proti verejnému poriadku a Všeobecne záväzným nariadeniam
mesta (ďalej len VZN)
Celkovo bolo v roku 2016 objasňovaných 1035 priestupkov, kedy došlo k porušeniu
VZN mesta Čadca. V 759-tich prípadoch boli uložené blokové pokuty v celkovej výške
9.070,-Eur.
Na území mesta Čadca bolo skontrolovaných všetkých 32 vozidiel taxislužby
podnikajúcich na území mesta. Pri kontrole bol zistený jeden prevádzkovateľ taxislužby,
ktorý taxislužbu vykonával neschváleným nekoncesovaným vozidlom.

1.5 Problematika opustených, túlavých a zabehnutých zvierat na území mesta
Čadca
Aj v roku 2016 pri kontrole dodržiavania VZN o podmienkach držania psov na území
mesta Čadca bola činnosť hliadok zameraná hlavne na odhaľovanie priestupkov pri venčení
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psov ( voľný pohyb, neodstránenie exkrementov a pod.), priestupkov v súvislosti s evidenciou
psov (porovnaním skutočného zisteného stavu s evidenčným stavom vedeným na Mestskom
úrade). Za znečistenie priestranstva bolo v roku 2016 riešených 27 priestupkov v blokovom
konaní.
Mestská polícia v roku 2016 odchytila 53 psov a 17 mačiek. V porovnaní s rokom
2015 počet narástol o 16 odchytených psov.
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2 Realizácia ďalších činnosti súvisiacich s kriminálnym správaním
občanov
•
•
•
•
•
•
•

zabezpečovanie priechodov pre chodcov pri školských zariadeniach
v meste Čadca
zabezpečenie spoločensko-kultúrnych podujatí usporiadaných Mestom
Čadca
vypracovanie posudkov o povesti občana
doručovanie poštových zásielok, asistencia pri výkone exekúcie
poskytnutie svedeckých výpovedí orgánom činným v trestnom konaní,
súdom a správnym orgánom
poskytnutie súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní ako
nezúčastnená osoba
iné činnosti

2.1 Iné činnosti
Medzi iné činnosti, ktoré realizuje mestská polícia zaraďujeme aj:
• pátranie po osobách, na ktoré bol vydaný zatykač, alebo rozkaz na
dodanie do výkonu odňatia slobody,
• súčinnosť pri hľadaní stratených osôb alebo nezvestných osôb, kde v
roku 2016 bolo vykonávané pátranie po 13-tich osobách,
• súčinnosť poskytnutá Hasičskému záchrannému zboru v Čadci pri
otváraní bytov, kedy došlo k zabuchnutiu bytu, alebo v byte sa
nachádzala nevládna, ťažko chorá osoba a pod.,

•

identifikácie tela nájdených zomrelých osôb, hlavne osôb bez domova.
V roku 2016 bola identifikovaná policajtmi 1 osoba, pričom išlo
o bezdomovkyňu. Tu sa prejavuje istá výhoda doslova denno-denného
kontaktu príslušníkov polície s takýmito osobami, znalosť ich spôsobu
života, miesta, kde sa zdržiavajú a pod.
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3 Trestné činy
Mestská polícia v zmysle ustanovení zákona o obecnej polícii oznamuje orgánom
činným v trestnom konaní tie skutky, u ktorých je podozrenie, že došlo k naplneniu skutkovej
podstaty niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone.

§

Názov

Počet

§ 212 ods.1

Krádež

§ 212 ods. 2 písm. f

Krádež (opakovaná krádež v 7
priebehu 12 mesiacov)

§ 245

Poškodzovanie cudzej veci

3

§ 323 ods. 1

Útok na verejného činiteľa

1

§ 360

Nebezpečné vyhrážanie

1

§ 364

Výtržníctvo

2

§ 373

Ohováranie

1

§ 286

Poškodzovanie a ohrozovanie 3
prevádzky
všeobecne
prospešného zariadenia

§ 155

Ublíženie na zdraví

CELKOM

1

1
20

Tabuľka 1: trestné činy
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4 Správne a iné delikty
V priebehu roka 2016 bolo zadokumentovaných a postúpených na rokovanie a
rozhodnutie príslušnému správnemu orgánu 23 správnych deliktov. V prípade správnych
deliktov ide o protispoločenské konanie, ktoré je uvedené v osobitných zákonoch, ktoré nie sú
označené ako priestupok. Na rokovanie a rozhodnutie vo veci sú vecne príslušné viaceré
správne orgány verejnej správy, či už na úrovni územnej samosprávy, alebo štátnej správy.

Prestúpený zákon

Počet

Správny orgán

Stavebný zákon č. 50/1976
Zb.

5

Mesto Čadca

Zákon o odpadoch č. 79/2015 2
Z. z.

Mesto Čadca

O cestnej doprave 56/2012 Z. 1
z.

Mesto Čadca

Zákon č. 219/1996 Z. z.
20
(podávanie alkoholických
nápojov os. ml. ako 18 rokov

Príslušná obec podľa trvalého
bydliska mladistvého resp.
maloletého

Zákon o podmienkach
prevádzky motorových
vozidiel na pozemných
komunikáciách č. 725/2004
Z. z.

4

Príslušný Okresný úrad podľa
miesta trvalého pobytu

Vodný zákon č. 364/2004 Z.
z.

1

Okresný úrad
prostredia Čadca

Zákon o podmienkach držania 2
a chovu psov č. 282/2002 Z.
z.
CELKOM

Životného

Mesto Čadca

35

Tabuľka 2: správne delikty
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